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«Déu viu a les ciutats»



 

Els vint-i-cinc pastors de grans metròpolis que parti cipen 
en la segona fase del Congrés de les Grans Ciu tats van as-
sistir a l’acte cultual i cultural de cloenda, en què van es-
coltar la Paraula de Déu i músiques del món.
  Més de 100 milions de catòlics van estar representats 
aquest dimarts a la basílica de la Sagrada Família en l’acte 
central i de cloenda del Congrés Internacio nal de Pasto ral 

de les Grans Ciutats, en què van participar els vint-i- dos ar-
quebisbes que es van reunir al Seminari Conci liar de Barce-
lona per debatre els des afiaments que tenen les grans urbs. 
  Sota el títol «Paraula de Déu i Músiques del món», tots 
els assistents van poder gaudir d’una litúrgia de la Paraula 
combi nada amb testimonis i peces musicals interpretades 
per la Polifònica de Puig-reig i l’Escolania de Montserrat

Presència política
Abans de començar l’acte i en presèn-
cia de nombrosos mitjans de comu-
nicació, el president Artur Mas així 
com l’alcalde Xavier Trias i la presi-
denta del Parlament, Núria de Gis-
pert, van saludar efusivament el car-
denal M. Sistach i els pastors de les 
grans ciutats que van participar en 
aquesta segona fase del Congrés. 
Una foto de família —juntament amb 
el direc tor d’Afers Religiosos, Enric 
Vendrell— va posar punt i final a una 
troba da entre autoritats, que van vo-
ler donar la benvinguda als pastors 
vinguts d’arreu del món.

Fotografia de família
Un cop saludades les autoritats políti-
ques, els arquebisbes participants en 
el Congrés van fer-se una instantà nia 
tots plegats a les escales del presbi-
teri, on s’havia habilitat un es cenari. 
Una segona instantània retratava els 
vint-i-dos pastors de grans ciutats i 
afegia els bisbes de les diòcesis amb 
seu a Catalunya.

El món, representat 
en diferents formats
L’acte central del Congrés de Pastoral 
de les Grans Ciutats va començar amb 
un conjunt de metalls i va prosseguir 
amb una salutació del cardenal M. Sis-
tach a tots els feligresos que hi van as-
sistir. Cançons d’arreu del món —pe-
ces zulú, nord-americana, filipina, 
polonesa i catalana— interpretades 
per la Polifònica de Puig-reig van ame-
nitzar l’acte, que va conti nuar amb qua-
tre testimonis, un per a cada continent 
participant. Un africà, una americana, 
una asiàtica i un cata là van explicar la 
realitat social que es viu al seu conti-
nent i van desmentir prejudicis creats 
al voltant de la seva cultura.

Les grans ciutats del món, 
unides a la Sagrada Família
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Ciutat del Vaticà, 19 de novembre 
de 2014

Benvolgut germà,
Et saludo amb afecte en aquests 
moments en què es fan els dar-
rers passos del Congrés Inter na-
cional de Pastoral de les Grans 
Ciu tats celebrat a Barcelona. I sa-
ludo també els organitzadors i els 
participants en les seves diverses 
fases.
  M’alegro pels esforços realit-
zats i animo a tots a continuar re-
flexionant, de manera creativa, 
sobre com afrontar la mis sió evan-
gelitzadora en els grans nuclis ur-
bans, cada vegada en major ex-
pansió, en els quals tots tenen 
necessitat de sentir la pro ximitat i 
la misericòrdia de Déu, que mai 
no els abandona. Ell sem pre sap 
fer-se trobar, pren la ini cia tiva per 
oferir el sentit de la vida veritable a 
aquells que estan sols, desorien-
tats o adolorits per les fe rides pro-
vocades per una societat sovint 
frenètica i insolidària.
  L’Església té la missió de fer ar -
ribar la Bona Notícia de Jesucrist i 
del seu amor salvador als dife-
rents ambients, sense por al plura-
lisme i sense caure en cap discri-
minació. No considera una pèrdua 

sortir a les perifèries i canviar els 
esquemes habituals, perquè és ne-
cessari. Com una mare, allò que li 
interessa és el bé dels seus fills, 
sense estalviar esforços i sacrifi-
cis: que no els manqui la llum de 
l’Evangeli per tal de poder por-
tar una vida fecunda d’esperan-
ça, d’alegria i de pau; que no els 
falti acolliment per tal de sentir-
se integrats en una comunitat, ja 
sigui en unes circumstàncies de 
disgregació, ja sigui en un am bient 
de fred anonimat; que creixi en ells 
l’esperit d’una autèntica solidari-
tat amb tots, especialment amb 
els més necessitats.
  Demano al Senyor que els tre-
balls d’aquest Congrés il·luminin 
l’acció pastoral en el moment ac-
tual, i beneeixo de cor tots els con-
gressistes i tots els qui participen 
en el solemne acte que, en aques-
ta ocasió, té lloc en l’emble mà tic 
temple de la Sagrada Famí lia, a 
Bar celona.
  Et demano que preguis i facis 
pregar per mi i pels fruits del meu 
ser vei a l’Església.
  Que Jesús et beneeixi i la Verge 
Santa et protegeixi.

  Fraternalment,
  Francesc  

Carta del Papa

Litúrgia de la Paraula
Després de la lectura del llibre de l’A-
pocalipsi, el cardenal M. Sistach va 
fer la seva homilia, en què  va desta-
car el treball realitzat en aquesta se-
gona fase del Congrés: «Aquests dies 
a Barcelona ens hem deixat interpel-

lar pel que ens han dit experts sociò-
legs, pastoralistes i teòlegs sobre la 
realitat de les megàpolis, els reptes 
i desafiaments, les dificultats i els 
avantatges que ofereixen les grans 
ciutats a la missió evangelitzadora 
de l’Església, per tal que els cris- 
tians urbans serveixin més i millor 
els homes i dones practicant les 

obres de misericòrdia corporals i 
espirituals». I va recordar que Déu 
viu present a les grans ciutats: «Les 
nostres grans urbs són les ciutats 
de Déu i dels homes i dones que de-
sitgen amb esperança una ciutat on
Déu eixugarà totes les llàgrimes, 
on no existirà la mort, el dol, ni crims 
ni sofriment.»

Missatge del Sant Pare 
Un dels moments més esperats de 
l’acte va ser la carta que el Sant Pa re 
va dirigir a l’organitzador i amfitrió del 
Congrés: «M’alegro pels esforços re-
alitzats i animo a tots a seguir refle-
xionant, de manera creativa, sobre 
la manera d’afrontar la tasca evan-
gelitzadora en els grans nuclis ur-
bans en els quals tots necessiten 
sentir la proximitat i la misericòrdia 
de Déu, que mai els abandona». I va 
com parar l’Església amb una ma-
re: «Com a una mare, el que l’inte-
ressa és el bé dels seus fills, sense 
escatimar esforços i sacrificis; que 
no els falti la llum de l’Evangeli per 
portar una vida fecunda d’esperan-
ça, d’alegria i de pau; que no els fal-
ti l’acollida per sentir-se integrats 
en una comunitat; que creixi en ells 
l’esperit d’autèntica solidaritat amb 
tots, especialment amb els més ne-
cessitats.»
  Les pregàries dels fidels i el Pare-
nostre van agermanar tots els pas-
tors amb els feligresos de Barce lona. 
La cloenda de l’acte cultual i cul tural 
va estar a càrrec de l’Escolania de 
Montserrat, que va interpretar cinc 
peces musicals. En acabar, els ar-
quebisbes van anar sortint de la ba-
sílica mentre saludaven els feligre-
sos que havien assistit a l’acte. No 
van tenir gaire temps per meravellar-
se de la bellesa de la basílica, però 
no era cap imprevist: l’endemà, els 
pastors de les grans ciutats torna-
ven a la Sagrada Família per visitar-
la amb detall.
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El papa Francesc rep en audiència 
els participants del Congrés
Els congressistes van lliurar-li el document conclusiu elaborat a Barcelona

El papa Francesc va rebre el passat 
27 de novembre la vintena de car-
denals i arquebisbes que van par ti-
cipar durant tres jornades en el Con-
grés Internacional de Pastoral de les 
Grans Ciutats celebrat a Barcelona. 
Els congressistes van lliurar al Sant 
Pare el document conclusiu després 
de tres jornades d’intenses sessions 
de treball.
  L’Audiència privada del Sant Pa-
re als pastors de vint-i-dues diòce-
sis d’arreu del món, entre els quals 
el car denal i arquebisbe de Barcelo-
na, Lluís Martínez Sistach, es va cele-
brar a la Sa la del Consistori del Palau 
Apostò lic, on el Pontífex va aprofit ar 
l’ocasió per aprofundir sobre els qua-
tre des a  fiaments i possibles horit-
zons de la pas toral urbana, «els llocs 
des d’on Déu ens està cridant (...) i 
els aspectes als quals crec que hem 
de parar atenció».

L’Església 
a la gran ciutat
Abans que el papa Francesc fes el 
seu discurs, però, el cardenal M. Sis-
tach va presentar el Congrés, apun-
tant quins n’havien estat els fruits: 
«La ciutat demana ser interpretada de 
manera teologal i només en segon pla 
es requereix l’anàlisi sociològica, urba-
nística i econòmica». Per tal d’evan-
gelitzar en la gran ciutat, l’arquebisbe 
de Barcelona va proposar que l’Esglé-
sia sigui «una Església en sortida, ni 
sedentària ni autorrefe rencial, ni tan-
cada per aferrar-se a les seves prò-
pies seguretats. En definitiva, una Es-
glésia que va a les perifèries geogrà-
fiques i existencials de les nostres 
grans concentracions urbanes, una Es-
glésia autènticament samaritana en-
mig de la ciutat». 

Desafiaments pastorals 
en la gran ciutat
Pel que fa al discurs del papa Fran-
cesc, en primer lloc, va mencionar 
la necessitat d’«implantar un canvi 
en la mentalitat pastoral», perquè se-
gons Francesc ja no som en l’època 
de la cristiandat, quan l’Església era 
l’únic re ferent de la cultura i com a 
autèntica mestra, sentia la responsa-
bilitat de delinear i d’imposar no no-

més les for mes culturals sinó també 
els valors. «Avui ja no som els únics 
que pro  duïm cultura, ni els primers, ni 
els més escoltats. Per tant, necessi-
tem un canvi de mentalitat pastoral, 
però no una pastoral relativista. Per ai-
xò «és necessari el valor de conduir 
una pastoral evangelitza dora audaç 
i sense pors, perquè l’home, la dona, 
les famílies i els diferents grups que 
habiten la ciutat ho esperen de nos-
altres, i necessiten en les seves vi-
des la Bona Nova que és Jesús i el 
seu Evangeli.»
  Com a segon desafiament va desta-
car «el diàleg amb la multicultura li  tat» 
i la necessitat d’un diàleg pas to ral 
sense relativisme, que no nego cia la 
pròpia identitat cristiana, però que vol 
arribar al cor dels altres, fins i tot d’a-
quells que són diferents a nos altres, 
i sembrar-hi l’Evangeli. «Ne ces sitem 
una actitud contempla tiva, que sen-
se refusar la contribució de les diver-
ses ciències per aprendre sobre el fe-

nomen urbà tracta de descobrir el fo-
nament de les cultures, que en el 
seu nucli més profund es  tà sempre 
obert i assedegat de Déu». Per supe-
rar aquest repte, Francesc va asse-
nyalar que serà de gran ajuda conèixer 
els imaginaris i les ciutats invisi bles, 
és a dir, els grups i/o territoris hu-
mans que s’identifiquen en els seus 
símbols, llenguatges, rituals i formes 
de parlar de la vida.
  «La religiositat del poble», va ser el 
tercer punt a tractar. «En ella hem de 
descobrir l’autèntic substrat reli giós, 
que en molts casos és cristià i catò lic 
—ha afegit reconeixent que a cada 
continent és diferent. No hem de ne-
gar ni menysprear aquesta experièn-
cia de Déu que, tot i que a vega des 
dispersa o barrejada, dema na ser 
descoberta i no construïda. Allí es 
troben les llavors de la Paraula sem-
brades per l’Esperit del Senyor». El Pa-
pa va recordar a tots els emigrants i 
pobres que omplen les ciutats, «pe-

regrins de la vida —els ha anome-
nat— a la recerca de salvació», que 
constitueixen un doble desafiament: 
ser hospitalaris amb ells, cosa que 
la ciutat en general no és, sinó que 
els aparta, i augmentar la seva fe. El 
tema dels «pobres urbans» va ser el 
quart aspecte, amb el qual el Sant 
Pare ha acabat la seva reflexió. Po-
bres, exclosos i descartats. «L’Esglé-
sia no pot ignorar el seu clam, ni en-
trar en el joc dels sistemes injustos, 
mesquins i interessats que tracten 
de fer-los invisibles.»
  Dues van ser les propostes de Fran-
cesc davant d’aquests quatre des a-
fia ments: sortir per trobar Déu que 
viu a la ciutat i els pobres, facilitant a 
la gent la trobada amb el Senyor; i tre-
ballar per una Església samarita na, 
«amb un testimoni concret de miseri-
còrdia i dolçor present a les perifè ries 
existencials i pobres, actuant di rec-
tament sobre l’imaginari social. Orien-
tant i oferint sentit a la vida de la ciu tat».

Els congressistes, encapçalats pel cardenal i arquebisbe de Barcelona, accedeixen a la Sala del Consistori 
del Palau Apostòlic abans de ser rebuts en Audiència privada pel Sant Pare
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Papa Francisco, mis primeras pala-
bras, en nombre también de los pas-
tores de grandes ciudades del mun-
do reunidos aquí, son de saludo muy 
cordial y de agradecimiento por su ge-
nerosidad en hacer un hueco en su 
apretada agenda para concedernos 
esta Audiencia al final del Congreso 
Internacional de Pastoral de las Gran-
des Ciudades organizado y celebrado 
en Barcelona.
  Gracias, querido Santo Padre, por 
su interés y participación en la reali-
zación de este Congreso. Recuerdo 
muy bien la conversación que mantu-
vimos en las Congregaciones Genera-
les previas al Cónclave de marzo de 
2013, en que me manifestó su inte-
rés especial por la pastoral de las 
grandes urbes como Cardenal Arzo-
bispo de la Gran Buenos Aires, con-
versación que se repitió pocos días 
después, elegido ya Obispo de Roma 
y papa Francisco, el primer Papa ple-
namente urbano de la historia moder-
na. Esas conversaciones me anima-
ron mucho a organizar este Congreso 
Internacional. Gracias, Santo Padre, 
por el interés que siempre ha mani-
festado por el Congreso y por el men-
saje afectuoso y cercano que dirigió 
el martes pasado al pueblo de Dios 
reunido con los pastores en la cele-
bración de la Basílica de la Sagrada 
Familia, en un acto con el lema «Pa-
labra de Dios y músicas del mundo», 
de alabanza a Dios con la Palabra y la 
música. Tomamos nota, papa Francis-
co, de estas palabras de su mensaje: 
«Aliento a todos a seguir reflexionan-
do, de manera creativa, sobre el mo-

do de afrontar la tarea evangelizado-
ra en los grandes núcleos urbanos.»
  El Congreso ha tenido dos etapas. 
En la primera, celebrada del 20 al 22 
del pasado mes de mayo, sociólogos, 
teólogos y pastoralistas de diversos 
países han analizado en nueve po nen-
cias la realidad actual de las gran des 
concentraciones urbanas del mundo, 
el encaje del cristianismo en la ciudad 
y la comunicación del Evangelio en es-
tas urbes. Asimismo, los ponentes con 
otros expertos en distintas disciplinas 
han elaborado un documento de sínte-
sis en el que figuran diversas consta-
taciones, se señalan unas propuestas 
y se indican unas conclusiones para 
el estudio y reflexión de los pastores. 
  En la segunda etapa del Congre-
so han participado únicamente a los 
pastores de grandes ciudades. Veni-
mos de cuatro continentes del mun-
do. Nos hemos dejado interpelar es-
tos días por lo que nos han señalado 
los expertos sobre la realidad actual 
de las grandes concentraciones ur-
banas, sus retos y los desafíos para 
la presencia de la Iglesia en estas ur-
bes y para la evangelización de sus 
ciudadanos. Esta reflexión nos ayu-
dará a «poner todos los medios nece-
sarios —como nos dice en Evangelii 
gaudium— para avanzar en el cami-
no de la conversión pastoral y misio-
nera» (N. 25).
  Los señores cardenales y arzobis-
pos del Congreso coincidimos en la 
utilidad de este encuentro por ser de 
ámbito mundial y por constatar que vi-
vimos en un planeta mayoritariamen-
te urbanizado, en el que el 52% de 

la población mundial vive en ciuda-
des. Como bien sabe, papa Francis-
co, América Latina actualmente es 
urbana en un 66% y en 2050 llega-
rá al 84% y Europa es urbana en un 
70% y superará el 80% el año 2050.
  En los trabajos de estas dos eta-
pas del Congreso ha estado muy pre-
sente el contenido de su Exhortación 
apostólica Evangelii gaudium, espe-
cialmente los números 71-75, que tra-
tan de los desafíos de las culturas ur-
banas. Este documento programático 
para la Iglesia ha sido un verdade ro 
background teológico y pastoral del 
Congreso que hoy, Santo Padre, clau-
suramos en su presencia. Lo inicia-
mos y lo clausuramos cum Petro et 
sub Petro. Deseo poner de relieve la 
coincidencia de esta segunda etapa 
del Congreso con el aniversario de su 
exhortación apostólica, de 24 de no-
viembre de 2013.
  Somos muy conscientes de que ne-
cesitamos —como nos dice, querido 
Santo Padre— «reconocer la ciudad 
desde una mirada contemplativa, es-
to es, una mirada de fe que descu-
bra al Dios que habita en sus hoga-
res, en sus calles y en sus plazas [...] 
Él vive entre los ciudadanos promo-
viendo la solidaridad, la fraternidad, 
el deseo de bien, de verdad, de justi-
cia» (N. 71). La ciudad pide ser inter-
pretada de manera teologal y sólo en 
segundo lugar se requiere el análisis 
sociológico, urbanístico y económi-
co. La Iglesia que quiera evangelizar 
una gran ciudad ha de ser una Igle-
sia en salida, ni sedentaria ni auto-
rreferencial, ni cerrada por aferrarse 

a sus propias seguridades. En defi-
nitiva, una Iglesia que va a las peri-
ferias geográficas y existenciales de 
nuestras grandes concentraciones 
urbanas, una Iglesia auténticamen-
te samaritana en medio de la ciudad. 
  Empeñados en la evangelización, 
los pastores reunidos estos días en 
Barcelona hemos constatado que las 
transformaciones de estas grandes 
ciudades y la cultura que expresan 
son un lugar privilegiado para el anun-
cio del Evangelio. La proclamación de 
la Buena Nueva de Jesús será una 
base para restaurar la dignidad de 
la vida humana en estos contextos, 
porque el Señor quiere derramar en 
las grandes ciudades vida en abun-
dancia. Hemos constatado el calado 
de estas palabras de la Evangelii gau-
dium: «Se impone una evangelización 
que ilumine los nuevos modos de re-
lación con Dios, con los otros, con el 
espacio y que suscite los valores fun-
damentales. No hay que olvidar que 
la ciudad es un ámbito multicultural. 
La Iglesia está llamada a ser servido-
ra de un difícil diálogo» (N. 74).
  Un sociólogo ponente del Congre-
so, impactó al decirnos que «existen 
miles de millones de personas que vi-
ven en las grandes ciudades, buscan-
do el apoyo de la religión para encon-
trar el camino del Bien frente a las 
oleadas destructivas del Mal que tor-
turan su existencia. La Iglesia católi-
ca tiene ante sí un gigantesco desafío» 
(Manuel Castells, Berkeley-Barcelo-
na). En su documento programático, 
papa Francisco nos dice que podemos 
afrontar este desafío con la «Igle sia 
en salida, que es la comunidad de dis-
cípulos misioneros que primerean, que 
se involucran, que acompañan, que fruc-
tifican y festejan» (EG, 24). 
  Santo Padre, le ofrecemos los fru-
tos que ha dado y pueda dar este 
Congreso, especialmente los diálo-
gos y las reflexiones de estos días en 
Barcelona y las experiencias pasto-
rales que hemos expuesto para ayu-
darnos mutuamente. Esperamos con 
mucho interés sus palabras, que son 
las del Pastor de la Iglesia extendida 
de Oriente a Occidente y las del que 
fue pastor de la Gran Buenos Aires, 
siempre atento a las necesidades de 
la pastoral de las grandes ciudades 
del mundo.

Palabras del cardenal M. Sistach en 
la audiencia con el papa Francisco
El papa Francisco recibió en Audiencia privada a los cardenales, arzobispos y obispos partici-
pantes en la segunda fase del Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades, y el 
cardenal arzobispo de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, dirigió unas palabras al Pontífice

El cardenal Martínez Sistach se dirige al papa Francisco para transmitirle las reflexiones del Congreso celebrado en Barcelona
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Estimats germans,

«Us agraeixo la vostra participació en 
aquesta trobada, que ens recorda el 
moment preparatori celebrat a Barce-
lona el passat mes de maig. Agraei-
xo al cardenal Martínez Sistach les 
seves paraules d’introducció. Aques-
ta que estem vivint és una excel·lent 
ocasió per aprofundir sobre els reptes 
i els horitzons d’una pastoral urbana.» 

Canvi de mentalitat
«Primer repte, potser el més difícil: 
viure un canvi en la nostra mentalitat 
pastoral. Ens cal canviar! A la ciutat 
necessitem uns altres fulls de ruta, 
uns altres paradigmes, que ens aju-
din a reestructurar els nostres pen-
saments i les nostres actituds. Avui 
nosaltres ja no som els únics que pro-
duïm cultura, ni els primers, ni els més 
escoltats. Cal tenir el coratge de fer 
una pastoral evangelitzadora audaç i 
sense pors, perquè l’home, la dona, 
les famílies i els diversos grups que 
habiten la ciutat esperen de nosal-
tres la Bona Notícia que és Jesús i el 
seu Evangeli.» 

Diàleg amb 
multiculturalitat
«El diàleg amb la multiculturalitat. Es 
tracta de fer realitat un diàleg cultural 
sense relativismes, que no negocia 
so bre la pròpia identitat cristiana pe-
rò que desitja arribar al cor de l’altre, 
dels altres diferents de nosaltres, i sem-
brar-hi la llavor de l’Evangeli. Necessi-
tem tenir una actitud contemplativa, 
que sense rebutjar les aportacions de 
les diverses ciències per conèixer el 
fenomen urbà, mira de descobrir el fo-
nament de les cultures, que en el seu 
nucli més profund són sempre ober-
tes i assedegades de Déu.» 

La religiositat del poble
«El tercer aspecte és la religiositat 
del poble. Déu habita en la ciutat. Cal 
anar-lo a buscar i aturar-se allà on Ell 
està actuant. Sóc conscient que ai-
xò no és igual en els diversos conti-
nents, però hem de descobrir en la re-

ligiositat dels nostres pobles l’autèn-
tic rerefons religiós, que en molts ca-
sos és cristià i catòlic. Déu continua 
parlant-nos avui, com ho ha fet sem-
pre, per mitjà dels pobres. Per tant, 
el repte és doble: ser acollidors en-
vers els malalts i els immigrants i va-
lorar la seva fe. No dubto que en la 
fe d’aquests homes i dones hi ha un 
potencial enorme per a l’evangelitza-
ció de les àrees urbanes.»

Els pobres urbans
«La ciutat, juntament amb la multipli-
citat d’ofertes precioses per a la vi - 
da, té una altra cara que no es pot 
ama gar i que en moltes ciutats és ca-
da vegada més evident: els pobres, 
els exclosos, els descartats. Avui po-
dem parlar de les persones descarta-
des. L’Església no pot ignorar el crit 
d’a questes persones ni fer el joc als 
sis  te mes injustos, mesquins i inte-

res   sats que intenten fer invisibles 
aques tes persones. A la ciutat, el fu-
tur dels pobres és més pobresa. Cal 
anar allí!»

Algunes propostes
Una primera cosa: sortir i donar fa-
cilitats

«Es tracta d’una veritable transforma-
ció eclesial. Tot pensat en clau de mis-
sió. És un canvi de mentalitat que va 
del rebre al sortir, de l’esperar que vin-
guin a l’anar a cercar-los. Per a mi ai-
xò és fonamental! Sortir per trobar 
Déu que habita en les ciutats i en els 
pobres. És facilitar la trobada amb el 
Senyor. Fer accessible el sagrament 
del Baptisme. Esglésies obertes. Se-
cretaries amb horaris accessibles per 
a les persones que treballen. Cate-
quesis adaptades als continguts i als 
horaris de la ciutat.»

Segona proposta: l’Església samari-
tana. Cal anar a les perifèries

«Es tracta d’un canvi en el sentit del 
testimoni. En la pastoral urbana la 
qualitat vindrà de la capacitat de do-
nar testimoniatge de l’Església de 
ca da cristià. Aquí hi ha la clau. Amb 
el testimoniatge podem incidir en els 
nu  clis més profunds, allà on neix la 
cul  tura. El testimoniatge concret de 
mise ri còr dia i de tendresa que cer-
ca de fer-se present en les perifè ries 
existencials i pobres, actua direc ta-
ment so bre els imaginaris socials, tot 
creant orientacions i sentit per a la vi-
da de la ciutat.»
  «Amb la pastoral social, amb la Cà-
ritas, amb diverses organitzacions, 
com sempre ha fet l’Església en el curs 
dels segles, podem fer-nos càrrec 
dels més pobres amb accions signifi-
catives, amb unes accions que facin 
present el Regne de Déu, tot manifes-
tant-lo i estenent-lo.»

Paraules del papa Francesc al 
Congrés Internacional sobre 
la Pastoral de les Grans Ciutats

El Sant Pare rep el document conclusiu de la trobada de pastors de mans del cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach
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Com s’ha desenvolupat aquesta 
etapa conclusiva del Congrés Inter-
nacional de les Grans Ciutats?
Ha tingut una alta participació. Quan 
el vaig organitzar tenia certa temença 
de no generar continguts suficients. En 
aquesta fase els arquebisbes ens es-
tem deixant interpel·lar per totes les 
idees que van formular els tècnics en 
la primera part del Congrés. Ara les po-

sem en comú, dialoguem, refle xionem 
i compartim experiències. Un cop fina-
litzat el Congrés, puc afirmar que sí 
que ho hem aconseguit. Ens ha faltat 
temps i tot. Hi ha una gran riquesa per 
part dels cardenals vinguts dels qua-
tre continents. I tot gràcies a un docu-
ment de síntesi que es va realitzar du-
rant la primera fase del Congrés, molt 
complet i que tots han elogiat.

Combatre la deshumanització de les grans ciutats. Aquest és un dels reptes que 
comparteixen els pastors de les principals metròpolis d’arreu del món. Vint-i-
dos cardenals i arquebisbes s’han reunit durant tres dies al Seminari Conciliar 
de Barcelona per reflexionar-hi. El cardenal Lluís Martínez Sistach ens explica 
en aquesta conversa la dinàmica de les sessions de treball de la fase conclusiva 
del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats

En les diferents sessions de treball, 
quins temes s’han tractat?
Hem posat en comú aspectes que ens 
fan patir a tots. Es tracta de trobar què 
ens ha impactat més, què ens ha fet 
pensar més, què haurem de canviar 
de tot el que han dit els experts. El 
«com» ja és més difícil perquè impli-
ca més parts, tots els agents de pas-
toral de les diòcesis. El «com» vin-

drien a ser les fórmules. A Barcelona 
en poden funcionar unes i a Kinsha-
sa unes altres. Hi ha realitats diver-
ses, però les grans ciutats plantegen 
unes qüestions comunes.

Barcelona té els mateixos reptes que 
altres grans ciutats del món?
Bona part dels desafiaments coin ci-
deixen. L’individualisme, la sole dat, 
la pobresa o ciutats de creixement ar-
ti ficial que creen ba rris deshumanit-
zats. Però l’Església està justament 
per humanitzar, per donar un sen-
tit de fra ternitat en les convivències 
hu  ma  nes, que no sempre són fàcils. 
Per exem ple, en alguns barris acomo-
dats de ciutats de Sud-amèrica no vo-
len la presència de l’Es glésia, no per-
m  e ten construir-ne. Aleshores alguns 
han d’organitzar centres de culte en-
mig de grans superfí cies i su per mer-
cats. Hi ha problemes peculiars com 
aquest i d’altres més comuns. El pro-
blema és com arribar a les persones. 
Com fomentem la trobada personal 
amb Crist.

Per arribar a aquest «com», quins pas-
sos ha de seguir l’Església?
Quines coses hem de canviar i poten-
ciar? El Papa ho diu a l’Evangelii Gau-
dium: «Somio a canviar-ho tot». Hem 
de portar la salvació de Jesucrist a 
les persones. Hem de saber on estan 
les persones, hem de veure el seu 
am bient, però també s’ha de saber 
com són. Se les ha de conèixer per 
oferir-los l’evangeli amb el llenguat-
ge d’avui. L’arquebisbe de Monterrey 
explicava com en un dels barris més 
marginals i conflictius, al apropar-se 
a aquestes perifèries, al presentar-
los Jesucrist, s’adonava que la gent 
és bona, que té sentit de transcen-
dència. Són persones de carn i ossos 
com nosaltres que busquen un sentit 
a la vida. Es trac ta d’apropar-se a ells 
estimant-los, desinteressadament. 

En aquesta segona fase han repetit 
teòlegs com Alphonse Borràs o Car-
los Maria Galli, que no són arquebis-
bes. Amb quin objectiu han vingut?
El meu mètode de treball consisteix 
que els pastors parlem. Però ens po-
dem desorientar en algunes coses i 
podem necessitar llum dels tècnics, 
dels més experts. Són teòlegs i pas-

«Volem fer arribar l’Evangeli 
a les grans ciutats 
amb el llenguatge d’avui»

En primer pla, el cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach i el cardenal vicari de Roma, Agostino Vallini 
a l’Aula Magna del Seminari Conciliar
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toralistes que vénen amb una funció 
subsidiària. Però fonamentalment 
qui parla en aquesta segona fase con-
clusiva som els pastors. 
  A la primera els experts eren els que 
tenien un paper principal, en aquesta 
el tenen els pastors. Que per cert, han 
quedat tots molt contents. Fa goig veu-
re l’interès, la participació d’arque-
bisbes vinguts de quatre continents. 
Penso que és la primera vegada que 
s’organitza un congrés d’aquestes 
ca racterístiques. 

S’espera aportar un document con-
clusiu al papa Francesc en l’audièn-
cia a Roma?
Si no arribem a conclusions no és im-
portant. El que més destaco és el 

diàleg, tot el que hem compartit i el 
contingut que hem posat en comú. 
Més que donar conclusions al Papa, 
que també ho procurarem, l’escol-
tarem.

Què opina de l’acte i l’eucaristia que 
tindrà lloc avui a la Sagrada Famí-
lia?
L’acte d’avui és un acte molt bonic. 
Enmig de la gran ciutat. D’una ciu-
tat que valora la cultura i la religio-
si  tat. 
  És un acte cultual i cultural. Pen-
so que amb el missatge del Papa, 
amb l’Escolania de Montserrat i la 
Poli fònica de Puig-reig, l’èxit està as-
se  gu rat. Però sobretot per la parau-
la de Déu.

El document conclusiu elaborat 
pels congressistes no serà l’úl-
tim pas d’aquesta iniciativa pro-
moguda pel cardenal M. Sistach. 
La creació d’una Fundació de Pas-
toral de Grans Ciutats podria ser 
l’eina que permeti donar continuï-
tat a la feina realitzada pels sociò-
legs i teòlegs que van participar 
a la primera fase del Congrés du-
rant el mes de maig, així com per 

aprofundir en el debat i les refle-
xions compartides pels pastors 
de les grans ciutats durant l’eta-
pa conclusiva celebrada aquest 
mes de novembre. Pendents de 
conèixer més detalls de la nova 
Fundació, aquesta treballaria amb 
la missió que els ciutadans de les 
regions metropolitanes deixin de 
ser desconeguts per esdevenir 
germans, essent imatges de Déu.

Després del Congrés, 
una Fundació

El cardenal Martínez Sistach dirigint-se als més de tres mil assistents a l’acte cultual i cultural celebrat el dimarts, 25 de novembre
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Ruido. Coches. Contaminación. Ras-
cacielos. Frenesí. Estrés. Mendicidad. 
Pobreza. Soledad. Inmigración. Todos 
ellos, signos inequívocos de una gran 
metrópolis. Pero, ¿dónde se in  siere la 
Iglesia en todo este contex to? ¿Cuál 
es su papel? Veinticinco car denales y 
arzobispos de grandes ciudades del 
mundo se han reunido a puerta ce-
rrada del 24 al 26 de noviembre en 
Barcelona para reflexionar, debatir 
y poner en común sus experiencias 
pastorales a la luz de los contenidos 
que aportaron los técnicos en la pri-
mera fase del Congreso, que se cele-
bró durante el pasado mes de mayo. 
Como guinda final, el Papa Francis co 
ha recibido en audiencia privada a to-
dos los participantes de esta segun-
da etapa para que les presenten las 

conclusiones finales, basadas en los 
debates de ambas fases del Congre-
so Internacional de Pastoral de las 
Gran des Ciudades.

El Papa, una figura 
clave del Congreso
Cuando en las Congregaciones Gene-
rales previas a la celebración del cón-
clave, en febrero de 2013, el car  denal 
M. Sistach habló en Roma con el en-
tonces cardenal Bergoglio, arzobis-
po de la Gran Buenos Aires, sobre su 
preocupación por la pastoral de las 
grandes ciudades, difícilmente se po-
día imaginar que don Jorge Mario se-

Encontrar a Dios en las 
grandes ciudades 

Finaliza el Congreso Internacional 
de Pastoral de las Grandes Ciudades con 
una audiencia privada con el Papa Francisco, 
en la que se han presentado 
las reflexiones finales de las dos etapas 
que han configurado el Congreso.
Obispos de todo el mundo coinciden 
en que los retos y desafíos pastorales 
en las grandes ciudades son 
idénticos en todos los continentes a causa 
de la globalización

Los cardenales y arzobispos llegados desde cuatro continentes contemplaron la belleza del famoso templo expiatorio
mostrando gran interés por la evolución de su proceso constructivo
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ría elegido pontífice y que, pocos días 
después, el papa Francisco reiteraría 
su inquietud por esta temática. 
  Sabiendo el interés que el Papa ha-
bía demostrado por los desafíos de la 
pastoral en las grandes metrópolis, el 
cardenal Lluís Martínez Sistach deci-
dió organizar un Congreso Internacio-
nal que reuniera a expertos y obispos 
de grandes ciudades para debatir y 
discutir cuál debería ser la actuación 
de la Iglesia en ese contexto. Des-
de entonces, el Papa Francisco se ha 
mos trado muy interesado en la reali-
zación de este Congreso y lo ha apo-
yado públicamente. «En noviembre, 
haremos en Barcelona un Congreso 
dedicado a la pastoral de la metrópo-
lis», dijo el Pontífice en una entrevis-
ta publicada en el periódico Il Mes-
saggero a finales de junio. 
  Francisco no sólo ha apoyado el 
Congreso sino que también lo ha 
adoptado como un proyecto propio. 
Prueba de ello es la audiencia priva-
da que ha concedido con gran interés 
a todos los participantes para que, de-
talladamente, le expongan las refle-
xiones a las que han llegado. O el 
mensaje dedicado que dirigió a to-
dos los asistentes a la celebración 
de la Palabra y músicas del mundo 
que tuvo lugar en la Sagrada Familia 
el pasa do martes 25 de noviembre. 
Bergoglio ya ha demostrado, con sus 
ac ciones y discursos a lo largo de su 
trayectoria, que está preocupa do 
por la pastoral de las grandes metró-
polis y el cardenal M. Sistach ha dis-
puesto los medios necesarios pa-
ra analizar la temática de manera po-
liédrica y focalizarse en las posibles 

recomendaciones que debe seguir 
la Iglesia.

Cómo ser Iglesia 
en la gran ciudad
Cuestiones como el del rol de los obis-
pos en las grandes ciudades, las es-
casas horas de apertura de las igle-
sias a lo largo del día, la defensa en 
fa vor de los pobres o cierta lejanía 
en la problemática diaria de los ciuda-
danos —como los problemas de mar-
ginación, ayuda a la vejez y paro juve-
nil— son algunas de las percepciones 
con connotaciones negativas sobre la 
Iglesia católica que destacaron los téc-
nicos que participaron en la primera 
fase del Congreso, en mayo de 2014. 
Manuel Castells, Javier El zo o Carlos 
M. Galli, entre muchos otros, formaron 
parte del elenco de sociólogos, pas-
toralistas y teólogos procedentes de 
todo el mundo que abordaron los re-
tos a los que se enfrenta la Iglesia en 
las grandes metró polis. Más concre-
tamente, se debatió cómo se estruc-
turan las grandes ciu dades, cómo se 
debe comunicar el Evangelio en ellas 
y cómo encaja el cristianismo en es-
te tejido metropolitano.
  Esta fase previa, abierta al público 
en general, contó también con sesio-
nes vespertinas reservadas a los po-
nentes y expertos para intercambiar 
opiniones, debatir y establecer algu-
nas temáticas de interés de cara a la 
segunda fase del Congreso. Con una 
valoración muy positiva, el cardenal M. 

Sistach admitió que en la primera eta-
pa se había puesto de relieve «que la 
Iglesia es la institución que aún pue-
de ofrecer algo en nuestro mundo y 
que tiene unos valores, contenidos 
y mensaje que todavía son actuales, 
que tienen presente y futuro», aunque 
también añadió que «todavía queda 
mucho por pulir para que este men-
saje llegue a todos los ciudadanos».

El Evangelio, en el 
corazón de la metrópolis
Barcelona se ha convertido, en la úl-
tima semana, en la capital interna-
cional de la pastoral de las grandes 

Resumen 
del documento 
conclusivo 
del Papa
Pero todos los debates realiza-
dos y las reflexiones redactadas 
no caerán en saco roto. Barcelo-
na ya está pensando en darles 
continuidad con un Congreso de 
Pastoral de las Ciudades, que ten-
drá lugar en enero del 2015, or-
ganizado por diversos sectores 
con amplia participación de laicos 
comprometidos con la diócesis, y 
en particular con la Fundación por 
la Pastoral de las Grandes Ciuda-
des. Lo que todavía no se conoce 
es qué hará el Papa Francisco con 
las reflexiones conclusivas que le 
han presentado los obispos parti-
cipantes. Deberemos esperar un 
tiempo para comprobarlo.

ciudades. Representantes de veinti-
dós ciudades del mundo —entre ellas  
Bombay, Kinshasa, Abuja, Douala, 
San Francisco, Saigón, Santiago de 
Chile, Buenos Aires, Monterrey, Seúl, 
Rio de Janeiro y Sao Paulo— así co-
mo obispos de numerosos estados 
europeos, han podido analizar des-
de diferentes vertientes los desafíos 
pas to rales a los que se enfrentan asi-
duamente. A pesar de la cultura y há-
bitos propios de cada país, la globali-
zación ha generado un entendimiento 
entre todas las grandes metrópolis y, 
por ello, ha sido más sencillo que to-
dos los obispos participantes hayan 
compartido puntos de vista coinciden-
tes en las diversas reflexiones conclu-
sivas, que fueron presentadas al Pa-
pa en la audiencia privada.

Imagen aérea de la ciudad de Barcelona con la basílica de la Sagrada Familia
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Los participantes de la primera etapa del Congreso que se celebró en mayo, acompañados de las autoridades locales
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Els pastors de les grans ciutats del 
món, guiats pel cardenal Martínez 
Sistach, van quedar bocabadats da-
vant el misticisme del temple.
  Deia Gaudí que «els habitants dels 
països que banya la Mediterrània 
sentim la bellesa amb més intensi-
tat». No ha estat així amb els arque-
bisbes vinguts d’arreu del món que 

han participat en el Congrés de Pas-
toral de les Grans Ciutats. Tots ells 
han quedat meravellats i perplexos 
amb la bellesa que irradia la Sagrada 
Família, sobretot visitada en el seu 
màxim esplendor: il·luminada amb la 
llum de mitja tarda, amb una combi-
nació harmònica de colors freds i cà-
lids representada en les columnes de 

la nau central. Exac tament, aquesta 
va ser l’estampa que van poder gau-
dir els pastors del Congrés en la seva 
visita al temple gaudinià, just abans 
de marxar cap a Roma. 
  Com uns turistes més, i càmera fo -
togràfica en mà, els arquebisbes van 
anar recorrent la basílica i descobrint 
els entrellats de l’edificació. Tot i dis-

posar d’una guia, el grup de carde-
nals va anar acompanyat per Jordi 
Faulí, l’arquitecte en cap de la Sagra-
da Família. Tanmateix, el verta der guia 
de la visita va ser el cardenal Martí-
nez Sistach, que va deixar bocaba-
dats al grup de pastors de grans ciu-
tats amb el seu coneixement sobre 
Gaudí i el temple. 

La bellesa de la Sagrada 
Família traspassa fronteres

Els pastors de les grans ciutats admiren el temple expiatori ideat per Antoni Gaudí en una visita guiada a la basílica de la Sagrada Família
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La trobada dels pastors, en imatges

Els pastors de les grans ciutats al presbiteri de la basílica de la Sagrada Família acompanyats dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense

El cardenal Martínez Sistach acompanyat del cardenal vicari de Roma, Agostino Vallini, 
i del degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Armand Puig

L’Escolania de Montserrat va intervenir en l’acte cultual i cultural celebrat el passat 25 de 
novembre a la basílica de la Sagrada Família
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L’Audiència amb els congressistes es va celebrar a la Sala del Consistori del Palau ApostòlicMés de dues mil persones van omplir l’interior de la basílica de la Sagrada Família
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Barcelona acull la trobada de diaques
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L’Arquebisbat de Barcelona acull, del 
5 al 8 de desembre, la XXIX Troba-
da dels diaques d’arreu d’Espanya, 
al Se minari Martí Codolar. La nostra 
Església diocesana compta amb 
40 dia ques, molts d’ells casats, que 

Els diaques de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa celebren la seva festa patronal, Sant Auguri i Sant Eulogi (diaques màrtirs cremats a 
l’amfiteatre de Tarragona amb el seu bisbe sant Fructuós), presidits pel cardenal Lluís Martínez Sistach i el bisbe Sebastià Taltavull

anual organitzada pel Comité Nacio-
nal para el Diaconado Permanente. El 
bisbe Sebastià Taltavull —auxiliar 
de Barce lona— i els bisbes Bernardo 
Álva rez —Tenerife— i Jesús Murgui 
—Orihue la-Alacant— són els respon-

sables del diaconat de la Conferència 
Episcopal. Els diaques exerceixen el 
seu ministeri al servei del bisbe a cada 
Església diocesana en les diaco nies 
de la litúrgia, la paraula i la cari tat. So-
vint es parla de diaques samaritans 
(abocats a tasques socials i caritati-
ves), diaques levítics (animadors de 
la pregària en petites comunitats i 
als actes de culte) i diaques profetes 
(que fan dels seus àmbits professio-
nals i de les situacions de frontera 
un camp de missió). L’arxidiòcesi de 
Barce lona compta ja amb diaques als 
qui —en virtut del cànon 517.2 del Co-
di de dret canònic— els ha estat con-
fiada la cura pastoral d’una comuni-
tat parroquial en estreta col·laboració 
amb el rector titular. 
  El cardenal M. Sistach presidirà 
l’acte inaugural de les jornades diri-
gint unes paraules als assistents i 
compartint la seva experiència en 
el proppassat Sínode de la Família. 
Els assistents a les jornades parti-
ci paran en diverses ponències, en-
tre les quals la del bisbe Sebastià, 
que desenvolupa rà el ministeri diaco-
nal a partir de l’escrit del papa Fran-
cesc Evangelii Gaudium, i coneixeran 
experièn cies pastorals singulars com 
l’atenció a la gent del mar que realit-
za el diaca barceloní Mn. Ricard Ro-
dríguez Martos, delegat diocesà de 
Pastoral del Mar. També celebraran 
l’eucaristia a la cripta de la Sagrada 
Família i visitaran el temple de Gaudí.

exer cei xen de manera permanent el 
seu ministeri. A tot el país en són més 
de 400. Prop d’un centenar d’ells es 
reu   niran aquests dies a casa nostra 
sota el lema «Els diaques, evangelit-
zadors amb esperit» en la trobada 

L’Osservatore Romano es fa ressò del Congrés
La notícia del Congrés Internacional 
de les Grans Ciutats ha traspassat 
les nostres fronteres. El principal mitjà 
de comunicació de la Ciutat del Vati cà 
n’ha donat una àmplia cobertura. La 
celebració d’aquesta trobada de pas-
tors de grans metròpolis també ha es-
tat seguida a través de suports digitals 
d’abast mun dial i per diverses emisso-
res de ràdio de gran difusió, com 
la colombiana Ràdio Caracol.

Notícia publicada el 28 de novembre a l’edició 
en castellà de L’Osservatore Romano

«Evangelització creativa» va ser el titular 
de la notícia publicada a L’Osservatore 
Romano el 27 de novembre

L’edició digital de L’Osservatore 
Romano també va informar de la 
celebració del Congrés Internacional 
de Pastoral de les Grans Ciutats

AQUEST NÚMERO EXTRAORDINARI HA ESTAT POSSIBLE GRÀCIES AL FINANÇAMENT DE DIVERSES ENTITATS I INSTITUCIONS

Més de vint mitjans de comunicació van acreditar-se a la basílica de la 
Sagrada Família per cobrir l’acte cultual i cultural amb motiu del Congrés
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La Immaculada, 
model de l’Església

Enmig del temps d’Advent, que 
és camí cap al Nadal, celebrem 
la festa de la Immaculada Con-
cepció de Maria. Contemplem la 
noia senzilla de Natzaret, esco-
llida per Déu, plena de la seva 
gràcia, alliberada del pecat per 
ser mare del Salvador.
  L’Església ha pres conscièn-
cia que Maria havia estat redi-
mida des de la seva concepció. 
Fou el beat Pius IX, l’any 1854, 
que proclamà el dogma de la 
Im   maculada, recollint una anti-
ga tradició de fe de l’Església. 
Aquest dogma confessa que «la 
benaurada Verge Maria, des del 
primer instant de la seva con-
cep ció, per una gràcia i un favor 
singular de Déu totpoderós, en 
virtut dels mèrits de Jesucrist, 
va ser preservada intacta de to-
ta màcula de pecat original».
  La doctrina del pecat origi nal, 
lligada amb la de la re demp ció 
de Crist, ens fa veure amb luci-
desa la situació de l’home i el 
seu obrar en el món. El Conci li 
Vaticà II ens diu que «una llui ta 
àrdua contra el poder de les te-
nebres omple tota la histò ria uni-
versal. Inserit en aquesta pugna, 
l’home ha de lluitar sense pa-
rar per adherir-se al bé, i només 
pot obtenir la unitat en si mateix 
amb l’ajut de la gràcia de Déu».
  El Vaticà II també ens presen-
ta Maria com el model de l’Es-
glésia. Maria és signe d’espe-
rança per a l’Església i per al 
món. Malgrat la presència acla-
paradora del mal en el món, tant 
del mal físic com del mal mo ral, 
que podem veure en les cons-
tants fallades morals, tant en les 
personals com en les col ·lec ti-
ves i en les estructurals —sota 
la forma de l’anomenat pecat 
estructural—, no hem de perdre 
mai l’esperança.
  Santa Maria, com a mare del 
nostre Salvador, és promesa 
d’una victòria sobre el mal. Molts 

pares i doctors de l’Església re-
coneixen en la Dona anuncia da 
en el llibre del Gènesi —que dei-
xa constància de l’entrada del 
mal i de la mort en el món— la 
Ma re del Crist, la «nova Eva».
  Acabo amb les paraules fi-
nals de la meva carta pastoral 
per a aquest curs: «Amb el papa 
Francesc, li demanem a Maria, la 
Mare de l’Evangeli vivent —que 
és Jesucrist—, que interce deixi 

perquè la invitació del Sant Pa-
re a viure tota l’Església una 
no va etapa evangelitzadora si-
gui acollida per tota la comuni-
tat ecle sial. Hi ha un estil marià 
en l’acti vitat evangelitzado ra de 
l’Es glésia, perquè cada vegada 
que imitem Maria tornem a creu-
re en l’aspecte revo lu cio na ri de 
la ten dresa i de l’afecte. Aques-
ta di nàmica de justícia i tendre-
sa, de contemplar i caminar cap 
als altres, és el que fa de Maria 
tam bé un model ecle sial per a 
l’evangelitza ció». Maria, com sa-
bem, va cór rer de seguida a aju-
dar la seva cosina Elisa bet que 
esperava un fill, Joan Baptista. 
I a Canà de Galilea també va 
cór rer a aju dar uns 
promesos que es 
troba ven amb una 
dificultat el dia del 
seu casament.

Santa Maria, 
com a mare 
del nostre 
Salvador, 

és promesa 
d’una victòria 
sobre el mal

† LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arquebisbe 
de Barcelona

PARAULA�I �VIDA�
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8. � † Dilluns (lit. hores 2a 
setm.) [Gn 3,9-15.20 / Sl 97 / 
Ef 1,3-6.11-12 / Lc 1,26-38]. 
Immaculada Concepció de la 
Verge Maria, anomenada tam-
bé la Puríssima. Sant Eucari, 
bisbe; sant Romaric, abat; san-
ta Ester, reina bíblica (llibre del 
s. II aC). 

9. � Dimarts [Is 40,1-11 / Sl 
95 / Mt 18,12-14]. Sant Res ti -
tut, mr.; sant Pere Fourier, prev., 
fund.; santa Leocàdia (Llo gaia 
o Llocaia), vg. i mr.; santa Valè-
ria, vg. i mr.

10. � Dimecres (  Terrassa) 
[Is 40,25-31 / Sl 102 / Mt 11, 
28-30]. Mare de Déu de Lore-
to (1294), patrona de l’aviació. 
Santa Eulàlia (o Eulària) de Mè -
ri da, vg. i mr. (s. III); santa Jú-
lia, vg. i mr.; sant Melquía des, 
pa pa (africà, 311-314) i màrtir; 
sant Gregori III, papa (siríac, 
731-741); sant Trobat, mr.; beat 
Je roni de Sant’Angelo in Vado, 
prev. mínim. 

11. � Dijous [Is 41,13-20 / Sl 
144 / Mt 11,11-15]. Sant Da-
mas I, papa (hispànic, 366-384), 
venerat a Argelaguer; sant Pau 
de Narbona, bisbe; sant Sabí, 
bisbe; sant Daniel Estilita, mon-
jo siríac; santa Ida, vg.; santa 
Maria Meravelles de Jesús, vg.

12. � Divendres [Is 48,17-19 / 
Sl 1 / Mt 11,16-19]. Mare de 
Déu de Guadalupe (Mèxic). San-
ta Joana Francesca de Chantal 
(1572-1641), rel. viuda, fund. 
saleses a Annecy (1610); sant 
Sinesi, mr.; beat Jaume de Vi-
terbo, bisbe (agustinià); beat 
Joan Marinonio, prev. teatí. 

13. � Dissabte [Sir 48,1-4.9-
11 / Sl 19 / Lc 17,10-13]. San-
ta Llúcia (s. III-IV), vg. i mr. a Si-
racusa (Sicília); santa Otília, 
vg. benedictina (s. VIII); sant Au-
bert, bisbe. 

14. � † Diumenge vinent, III 
d’Advent (lit. hores 3a setm.) [Is 
61,1-2a.10-11 / Sl: Lc 1,46- 
48.49-50.53-54 / 1Te 5,16- 
24 / Jn 1,6-8.19-28]. Sant 
Joan de la Creu (†1591), pre-
vere carmeli tà (reformador de 
l’orde) i doctor de l’Església; 
sants Just i Abun-
di, mrs. a Baeza; 
sant Diòscor, noi 
màrtir; sant Nica-
si, bisbe i màrtir. 

LLUÍS SERRA I LLANSANA

ENTREVISTA

Crida de Déu 
a la vida 
consagrada

Arran dels 50 anys del decret conciliar 
Perfectae Caritatis, sobre la reno va ció 
de la vida religiosa, el papa Fran cesc 
ha convocat l’Any de la Vida Con sa gra -
da, que va començar el 30 de novem-
bre. «És un any per fer arribar a la co-
munitat cristia na la crida de Déu a la 
vida consagra da i a la societat un ros-
tre profètic i joiós de servei i miseri-
còrdia, especialment amb els que més 
pateixen», afirma el G. Lluís Serra, 
marista, secretari general de la URC.

Quin moment viu la vida religiosa?
El decreixement numèric no ofega el 
seu sentit i alegria. Déu continua cri-
dant. Cal fer arribar la seva veu i es-
coltar-la. La comunitat cristiana ha de 
fer propostes vocacionals. Vivim en 
el cor de la societat com a llevat dels 
valors evangèlics. Demanem a Déu 
ser sants i testimonis del seu amor i 
compromís.

Com viurà aquest any?
Accentuant la centralitat de Crist i 
amb una dinàmica d e sortida que con-
solidi la presència com a Església en 
la societat i, especialment, en les pe-
rifèries. Quan una persona viu anco-
rada en l’essencial, l’alegria brolla 
es pontàniament del seu interior. Ob-
servo en la vida consagrada, amb les 
seves llums i ombres, homes i dones 
que viuen la joia de la comunitat i del 
servei als altres.

El lema de l’any és «Evangeli, profe-
cia, esperança». És això la vida con-
sagrada?
Un resum molt encertat. El seguiment 
de Jesús a la llum de l’Evangeli ens 
porta a la profecia —anunci de fra-
ternitat i denúncia de la injustícia— 
i a l’esperança que el regne de Déu 
s’obre pas malgrat les nostres limi-
tacions.

Òscar Bardají i Martín

Acabava de pujar al tren de rodalies. 
Estava situant-me en un compartiment 
de quatre persones. Una senyora par-
lava per telèfon i vaig captar les fra-
ses finals de la conversa: [...] «com-
prenc que la situació és difícil i et 
fa  ré costat. No deixis de pregar, de 
po sar-ho a la pregària, jo també ho 
faré». Acabà la conversa, guardà el 
mòbil i el seu rostre traspuava pau. 
Potser ja havia encetat la pregària. 
  No sé quina era la situació difícil, 
ni la seva magnitud. Quedava clar, 
però, que davant una dificultat l’ac-
titud de la senyora era fer costat, re-
comanar la pregària i afegir-hi la se-
va. Potser més sovint del que ens 
pensem, aquesta és la resposta que 
convé aportar a moltes de les qües-
tions que ens interpel·len i, en oca-
sions, ens angoixen i fan perdre la 
pau: pregar Déu amb confiança, de-
manar-li que es faci segons la seva 
voluntat i col·laborar amb l’esforç ne-
cessari perquè esdevingui realitat.  
  La confiança de la senyora en la 
pre gària hauríem de fer-la nostra en 
l’Advent que estem vivint enguany. Es -

perem amb confiada esperança la 
vin guda de Jesús infant. Volem pre-
pa rar -ne l’estada entre nosaltres: les 
llums, les felicitacions il·lustrades, 
el pessebre, les paraules de bon de-
sig, el tió... Preparem-nos també i so-
bretot interiorment. «Déu envià el seu 
fill, nascut d’una dona, perquè obtin-
guéssim la condició de fills» (Ga 4,4-
5) ... i continua acompanyant-nos, 
caminant entre nosaltres. Convé des-
cobrir la seva presència bategant ben 
viva en les situacions, els fets, les 
persones i la intimitat de la pregària. 
  Preparar-nos amb la pregària, ma-
nifestant la joia significativament i de 
manera especial en la preocupació, la 
compassió envers la humanitat ado-
lorida que és ben a prop nostre. Col    -
laborem en les campanyes diverses 
que es promouen: aliments, mantes, 
diners... En aquests dies enfortim la 
nostra fe, que abundin les bones 
obres malgrat el mal del món i el nos-
tre pecat personal. Jesús ve a nos-
altres: «Obriu en el desert un camí al 
Se nyor, aplaneu en l’estepa una ruta 
per al nostre Déu» (Is 40,3).

Esperem amb 
confiada esperança

ENRIC PUIG JOFRA, SJ
Secretari general de la FECC

GLOSSA Lectures 
missa 
diària i 
santoral

SER�PADRES

Baja el rendimiento 
escolar
DR. PAULINO CASTELLS Crecer con padres separados
Pediatre, neuròleg i psiquiatre Plataforma Editorial

Las observaciones de los maestros in-
dican que aproximadamente las dos 
terceras partes del alumnado mues-
tra acusados cambios en el ám bito 
escolar debidos a la separación de 
sus padres. 
  Recuerdo la sorpresa que me cau-
só hace años la petición de una con-
ferencia de un colegio de mon jas de 
Barcelona, con el recado específi co 
de que hablara al cuadro do cente de 
cómo tenían que actuar con sus alum-
nos hijos de padres separados «el lu-
nes por la mañana», el día que esta-
ban más alterados, después de pasar
el fin de semana con el otro pro ge ni- 
   tor.
  A muchos niños la ansiedad y la 
preocupación por la disolución matri-
monial les produce nuevos problemas 

de concentración: casi la cuarta par-
te del alumnado en esta situación pre-
senta una dificultad para concentrar se 
en el trabajo escolar. La triple com  bi-
nación de tristeza, ensoñación («es tá 
en la luna», «se pierde en las nubes») y 
problemas de concentración se pre-
se nta también en uno de cada cinco 
estudiantes. 
  Quiero, por último, hacer hincapié 
en una de las desafortunadas con  se  -
cuencias que genera la separación: el 
deterioro de la relación con los com-
pañeros de escuela. Esta si tua ción es 
más lamentable en el caso de los ni -
ños más pequeños (está de mos tra do 
que las niñas salen mejor paradas 
de estas alteraciones de re lación so-
cial estudiantil). Animo a in  tervenir 
con prontitud al profesional do cente. 
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  Lectura del libro de Isaías (Is 40,1-5.9-11)

«Consolad, consolad a mi pueblo —dice vuestro Dios—; 
hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cum -
plido su servicio, y está pagado su crimen, pues de 
la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pe -
ca dos.» 
  Una voz grita: «En el desierto preparadle un cami-
no al Señor; allanad en la estepa una calzada para 
nuestro Dios; que los valles se levanten, que montes 
y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo es-
cabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la 
verán todos los hombres juntos —ha hablado la bo-
ca del Señor.» 
  Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; alza 
fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, 
di a las ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios. 
Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazo man-
da. Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo 
precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su 
brazo lo reúne, toma en brazos los corderos y hace re-
costar a las madres.»

  Salmo responsorial (84)

R.  Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu sal-
vación.

Voy a escuchar lo que dice el Señor: / «Dios anuncia 
la paz / a su pueblo y a sus amigos.» / La salvación 
está ya cerca de sus fieles, / y la gloria habitará en 
nuestra tierra. R.

La misericordia y la fidelidad se encuentran, / la jus-
ticia y la paz se besan; / la fidelidad brota de la tie-
rra, / y la justicia mira desde el cielo. R.

El Señor nos dará la lluvia, / y nuestra tierra dará su 
fru to. / La justicia marchará ante él, / la salvación se-
guirá sus pasos. R.

  Lectura de la segunda carta del apóstol 
san Pedro (2Pe 3,8-14)

Queridos hermanos: No perdáis de vista una cosa: 
para el Señor un día es como mil años, y mil años co-
mo un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, 
como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene mu-
cha paciencia con vosotros, porque no quiere que na-
die perezca, sino que todos se conviertan.
  El día del Señor llegará como un ladrón. Entonces 
el cielo desaparecerá con gran estrépito; los elemen-
tos se desintegrarán abrasados, y la tierra con to-
das sus obras se consumirá. Si todo este mundo se 
va a desintegrar de este modo, ¡qué santa y piado-
sa ha de ser vuestra vida! Esperad y apresurad la ve-
nida del Señor, cuando desaparecerán los cielos, 
consumidos por el fuego, y se derretirán los elemen-
tos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Se-
ñor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en 
que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, 
mientras esperáis estos acontecimientos, procurad 
que Dios os encuentre en paz con él, inmaculados e 
irreprochables.

  Lectura del santo evangelio según 
san Marcos (Mc 1,1-8)

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es-
tá escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi mensaje-
ro delante de ti para que te prepare el camino. Una 
voz grita en el desierto: “Preparad el camino del Se-
ñor, allanad sus senderos”.» 
  Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se 
con virtieran y se bautizaran, para que se les perdona-
sen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jeru-
salén, confesaba sus pecados, y él los bautizaba en 
el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una 
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de sal-
tamontes y miel silvestre. Y proclamaba: «Detrás de 
mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco 
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he 
bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíri-
tu Santo.»

DIUMENGE�I I �D’ADVENT

  Lectura del llibre d’Isaïes (Is 40,1-5,9-11)

«Consoleu, consoleu el meu poble», diu el vostre Déu. 
«Parleu amorosament a Jerusalem, crideu i digueu-li 
que s’ha acabat la seva servitud, ha estat perdona-
da la seva culpa: ha rebut de mans del Senyor doble 
pena per tots els seus pecats.»
  Escolteu una veu que crida: «Obriu en el desert una 
ruta al Senyor, aplaneu en l’estepa un camí per al nos-
tre Déu. S’alçaran les fondalades i s’abaixaran les 
muntanyes i els turons, la serralada es tornarà una 
pla na, el terreny escabrós serà una vall. Llavors apa-
reixerà la glòria del Senyor i la veurà tothom alhora. 
La boca del Senyor ho ha dit.»
    Puja en una muntanya ben alta, missatger que anun-
cies a Sió la bona nova! Tu que portes bones noves a 
Jerusalem, alça ben fort el teu crit, alça’l ben fort, no 
tinguis por! Digues a les viles de Judà: «Aquí teniu el 
vos tre Déu! El Senyor Déu arriba amb poder, el seu 
braç domina tota cosa, l’acompanya el fruit de la se-
va victòria, el precedeixen els seus trofeus; vetlla com 
un pastor pel ramat, l’aplega amb el seu braç, porta 
al pit els anyells, acompanya les ovelles que crien.»

  Salm responsorial (84)

R.  Senyor, feu-nos veure el vostre amor i doneu-nos la 
vostra salvació.

Jo escolto què diu el Senyor: / Déu anuncia la pau
al seu poble. / El Senyor és a prop per salvar els 
seus fi dels, / i la seva glòria habitarà al nostre 
país. R.

La fidelitat i l’amor es trobaran, / s’abraçaran la bon-
dat i la pau; / la fidelitat germinarà de la terra, / i la 
bondat mirarà des del cel. R.

El Senyor donarà la pluja, / i la nostra terra donarà el 
seu fruit. / La bondat anirà al seu davant, / i la pau li 
seguirà les petjades. R.

  Lectura de la segona carta de sant Pere 
(2Pe 3,8-14)

Estimats, una cosa hi ha que no heu de perdre mai de 
vista: Per al Senyor tant és un dia com mil anys i mil anys 
com un dia. No és que el Senyor difereixi el compli-
ment de les promeses, com ho suposen alguns; és que 
el Senyor és pacient amb vosaltres, perquè no vol 
que ningú es perdi, sinó que tothom arribi a con vertir-
se. Però el dia del Senyor vindrà; arribarà inespera-
da ment com un lladre. Aquell dia el cel fugirà amb un 
estrèpit espantós, els elements, abrandats, es des-
in tegraran, i la terra quedarà al descobert amb tot 
el que hi han fet. Tenint present, doncs, que tot això 
es desintegrarà, penseu com heu de viure, amb qui-
na santedat i amb quina pietat us heu de comportar. 
Espereu la vinguda del dia de Déu i feu tot el possi-
ble perquè arribi aviat. Aquell dia el cel, inflamat, es 
desfarà, i els elements, abrandats, es fondran. Pe rò 
nosaltres, tal com ell ens ho ha promès, esperem un 
cel nou i una terra nova, on regnarà la justícia. Per tant, 
estimats, mentre espereu això, mireu que ell us tro-
bi en pau, immaculats i irreprensibles.

  Lectura de l’evangeli segons sant Marc (Mc 1,1-8)

Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de Déu. 
En el profeta Isaïes hi ha escrit això: «Jo envio davant 
teu el profeta missatger perquè et prepari el camí. 
Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, 
aplaneu-li el camí». Complint això, Joan començà a 
ba tejar en el desert.
  Predicava un baptisme de conversió, per obtenir el 
perdó dels pecats, i anaven a trobar-lo de tot arreu 
de Judea, amb tota la gent de Jerusalem, confessaven 
els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. 
El vestit de Joan era de pèl de camell, es cobria amb 
una pell la cintura i s’alimentava de llagostes i mel 
boscana. I predicava així: «Després de mi ve el qui es 
més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne 
ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo 
us he batejat només amb aigua; ell us batejarà amb 
l’Esperit Sant.»

Durant la deportació de Babilònia (s. VI aC), la 
pa raula del profeta Isaïes dóna esperança i invi ta a 
la confiança, tant als deportats com als hebreus 
que es van quedar a Palestina. Déu camina 
al da vant del seu poble i el guia p er retornar- 
lo lliure del país de l’esclavitud fins a la pròpia 
terra. És el bon pastor que té cura dels febles i 
dels pe tits. Es manifesta fort consolant el seu 
poble i perdonant-li la culpa: «Digueu a Jerusa-
lem que s’ha acabat la seva servitud, ha estat 
perdonada la seva culpa». «Puja en una munta-
nya ben al ta, missatger, que anuncies a Sió la 
bona nova! [...]. Digues a les viles de Judà: “Aquí 
teniu el vostre Déu! El Senyor Déu arriba amb 
poder... vetlla com un pastor pel seu ramat, l’a-
plega amb el seu braç”» (1a lectura). 
  Vet aquí el portador de la Bona Nova que pre-
cedeix el Senyor que ve. Vet aquí el Precursor 
Joan Baptista que no porta les insígnies rutilants 
que distingeixen els ambaixadors i viu en el de-
sert, vestit amb pèl de camell. El retrat del Bap-
tista que hi ha al centre de la primera pàgina de 
l’evangeli de Marc suposa necessàriament que 
mirem la seva matriu original tal com la trobem 
en l’anomenat segon Isaïes (40-55), profeta anò-
nim de l’exili de Babilònia (primera lectura).
  Com el seu predecessor, «crida en el de-
ser t: obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el ca-
mí». La se va predicació atreu multituds perquè 
proclama la manifestació imminent d’un que és 
més pode rós que ell: «Jo no sóc digne d’ajupir-
me a deslligar- li la corretja del calçat.» Ell bate-
java un baptisme de conversió que exigia una 
veritable conver sió dels cors. Però vindria un al-
tre que batejaria amb l’Esperit Sant. 
  Joan ja anunciava Jesús sense anomenar-lo. 
Jesús reprèn el missatge del Precursor: «S’ha acom-
plert el temps i el Regne de Déu és a prop. Con-
vertiu-vos i creieu en la bona nova.» L’Església 
i el món sempre tenen necessitat de profetes-
precursors com Joan Baptista. On s’alça la se-
va veu sense arrogància i sense agressivitat, 
s’obre el ca mí del Senyor, s’evangelitza. Obrim-
nos al sagrament del perdó, de la reconciliació.

IGNASI RICART, CMFCOMENTARI

Déu ve per 
fer-nos 
tornar a ell
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AGENDA�

Actes i 
conferències
Simposi Internacional sobre el Con-
cili Vaticà II. «L’Església, misteri de co-
munió i missió». Dies 10-11 desem-
bre, organitzat per l’Arquebisbat de 
Barcelona i la FTC, amb motiu dels 50 
anys del Vaticà II. Inauguració a càr-
rec del cardenal Martínez Sistach. Cal 
inscripció prèvia a la secretaria de la 
FTC (c/ Di  putació 231, t. 934 541 
600). Podeu consultar el programa 
complet a: www.teologia-catalunya.cat

Festa de la Puríssima Concepció. A 
la basílica de la Concepció (c/ Ara gó, 
299), dilluns 8 desembre (11 h) missa 
solemne presidida per Mons. J. A. 
Saiz Meneses, bisbe de Terrassa. A les 
19 h segones vespres solemnes. In-
formació: t. 934 576 552, www.par-
roquiaconcepciobcn.org

Adoració eucarística nocturna a la 
Sagrada Família (cripta). Dijous 11 
des., de 20.15 h (missa i vespres) fins 
a 23 h. Hi haurà confessors des de mit-
ja hora abans. Inscripció torns adora-
ció perpètua: apartat de correus, suc. 
44/44063/08014 Barcelona. Info: 
t. 662 198 630 (Juan Ribas), www.sa-
gradafamiliaadoracio.com

Concert amb motiu de les festes de 
Nadal. Diumenge 14 des. (18 h), a la 
parròquia de Santa Maria del Remei 
de les Corts (pl. de la Concòrdia, 1). Ac-
tuaran: Jonatan Carbó, orgue, i Jordi 
Mestres, gralla. Entrada lliure.

  

En medio del tiempo de Adviento, 
que es camino hacia la Navidad, 
celebramos la fiesta de la Inmacu-
lada Concepción de María. Contem-
plamos a la chica sencilla de Na-
za ret, elegida por Dios, llena de su 
gra cia, liberada del pecado por ser 
madre del Salvador. 
  La Iglesia ha tomado conciencia 
de que María había sido redimida 
desde su concepción. Fue el beato 
Pío IX, en 1854, quien proclamó el 
dogma de la Inmaculada, recogien-
do una antigua tradición de fe de la 
Iglesia. Este dogma confiesa que 

«la bienaventurada Virgen María, 
desde el primer instante de su con-
cepción, por una gracia y un favor 
singular de Dios todopoderoso, en 
virtud de los méritos de Jesucristo, 
fue preservada inmune de toda man-
cha de pecado original». 
  La doctrina del pecado original, li-
gada con la de la redención de Cris  -
to, nos hace ver con lucidez la si  tua      -
ción del hombre y su obrar en el 
mun  do. El Concilio Vaticano II nos 
di ce que «una lucha ardua contra el 
poder de las tinieblas llena to da la 
historia universal. Inserto en esta 

pugna, el hombre tiene que luchar 
sin parar para adherirse al bien, 
y sólo puede obtener la unidad en 
sí mismo con la ayuda de la gracia 
de Dios». 
  El Vaticano II también nos presen-
ta a María como el modelo de la Igle -
sia. María es signo de esperanza pa -
ra la Iglesia y para el mundo. A pe  sar 
de la presencia abrumadora del mal 
en el mundo, tanto del mal físico co  -
mo del mal moral, que podemos ver 
en los constantes fallos morales, tan-
to en los personales como en los co -
lectivos y en los estructurales —ba jo 
la forma del llamado pecado estruc-
tural—, no debemos perder nunca 
la esperanza. 
  Santa María, como madre de nues-
tro Salvador, es promesa de una vic-
toria sobre el mal. Muchos padres 
y doctores de la Iglesia reconocen en 
la Mujer anunciada en el libro del 
Génesis —que deja constancia de 
la entrada del mal y de la muerte en 
el mundo— a la Madre de Cristo, 
la «nueva Eva». 

  Termino con las palabras finales 
de mi carta pastoral para este cur-
so: «Con el papa Francisco, le pe-
dimos a María, la Madre del Evange-
lio viviente —que es Jesucristo—, 
que interceda para que la invitación 
del Papa a vivir toda la Iglesia una 
nueva etapa evangelizadora sea aco-
gida por toda la comunidad eclesial. 
Hay un estilo mariano en la actividad 
evangelizadora de la Igle sia, por-
que cada vez que imitamos a María 
volvemos a creer en el aspecto re vo-
lu   cionario de la ternura y del afec-
to. Esta dinámica de justi cia y ternu-
ra, de contemplar y caminar hacia 
los demás, es lo que hace de Ma-
ría también un modelo eclesial para 
la evangelización». Ma ría, como sa-
bemos, corrió enseguida a ayudar a 
su prima Isabel que esperaba un 
hi jo, Juan Bautista. Y en Caná de Ga-
li lea también corrió a 
ayudar a unos prometi-
dos que se encontra-
ban con una dificultad 
el día de su boda.

La Inmaculada, 
modelo de la Iglesia

PALABRA�Y�VIDA�  † LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH
Cardenal arzobispo de Barcelona

Sessions informatives a la Comuni-
tat Passatge. Dia 9 des. (19.30 h): I) 
Lleure artístic amb enfocament ca te -
quètic, per a infants de 9 a 14 anys. 
II) Iniciació al voluntariat amb procés 
de formació de postconfirmació per 
a joves de 15 a 18 anys. A la Comu-
nitat Passatge (c/ València 244, 3r, 
t. 934 876 363).

Equips de la Mare de Déu de Bar ce    -
lona. Dimecres 10 desembre (16.30 
a 17.30 h), «Aprenent a pregar amb 
les en se nyances del P. Henri Caffarel», 
a la pquia. Verge de Nazaret (c/ Juan 
de Mena 29, bxos.). Informació: t. 934 
280 543.

Església de Pompeia (av. Diagonal, 
450). Dijous 11 des. (19.30 h), Ves-
pres solemnes amb la predicació de 
fra Josep M. Vallejo.

Exercicis
i recessos
Un matí de recés. Al llarg d’aquest 
curs, a la basílica de la Mercè tindrà 
lloc per a tots els barcelonins que 
ho desitgin un matí de recés de 10 
a 13 h, amb exposició del Santís-
sim. Les da   tes previstes són: el 13 
de desembre (Advent), el 28 de fe-
brer (Quares ma), el 25 d’abril (Pas-
qua) i el 6 de juny (Pentecosta). El le-
ma d’aquests recessos té com eix 
prin cipal «Un oasi a la ciutat».

Grups d’Oració i Amistat. Recés d’Ad-
vent, 13 de desembre (10-17 h). 
Tema: «La joia de l’Evangeli» (papa 
Francesc). Direc ció: Mn. Joan Güell, 
director general dels GOA. A la casa 
d’espiritua li tat Sant Ignasi-Sarrià (c/ 
Carrasco i Formi gue  ra, 32). Inscrip-
cions: t. 932 181 005.

«La visita de Déu». Dissabte 13 de 
desembre (17.30 h), a càrrec de fra 

Josep M. Va llejo. Al santuari de l’A juda 
(c/ Sant Pe re Més Baix, 18).

Monestir de St. Pere de les Puel ·les 
(c/ Anglí, 55). I) Dis. 13 des. (10-19 h), 
recés d’Advent amb Jaume Avellí, SJ. 
II) Diumenge 14 des. (19 
h) audició musical amb 
el Cor Lerània. Informa-
ció: www.benedictines-
santperepuelles.cat

  

Es una obra maestra visual y argumental. Una 
abue  la tras la muerte de su esposo pide que 
sea enterra do de la forma tradicional, llevado 
a hombros para volver a casa. Con esta oca-
sión su hijo hace memoria de su historia de 
amor, llena de caminos y de esperas. En Ad-
viento, preparar el camino supo ne saber es-

perar confiando en que el amor de Dios es siempre fiel. Las lecturas nos 
invitan a preparar el camino, dejando nues tra rutina para salir al encuen-
tro del Dios que nos visita.

  Para reflexionar y dialogar:

  •  La obstinación de la anciana madre para observar los ritos fúnebres 
pa rece irracional. Pero ¿qué hay de valioso en su forma de querer 
traer al abuelo muerto?

  •  ¿Qué te parece de esta historia de amor? ¿Puede ser comparada 
a la historia de Dios y los seres humanos como hace el Cantar de 
los Cantares?

  •  ¿Cómo hemos de preparar el camino para la visitación de Dios en 
Jesucristo?

(Orientación para padres y educadores: Todos los públicos pero los me-
nores de 7 años no la comprenderán)

II ADVIENTO: «Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos»

El camino a casa 
Dir.: Zhang Yimou. Any: 1999

CINE�ESPIRITUAL PEIO SÁNCHEZ


